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SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Peki efen
dim.
Sayın senatörler;
Bu kısa zamanda bazı temennilerimi de ifade ede
rek sözlerime son vermiş olacağım.
Reform uygulamasında Devlet, verimliliği artı
racak altyapı yatırımlarını da süratle tamamlayabilmelidir. Bu konuda, başta Köy İşleri Bakanlığı ol
mak üzere, ilgili bakanlıklara büyük bir görev ve
sorumluluk düşmektedir. Burada bilhassa, tapu ve
kadastro işlemlerinin tamamlanmasının, temel ola
rak mülkiyet ve miras hakkının bulunduğu demok
ratik hukuk devletinde bu meselenin ele alınmasının
önde gelen bir sorun olduğunu ifade etmek istiyo
rum. Devlet, tapusu ve parası olan büyük bir kud
ret ve aynı zamanda kuvvet kaynağıdır. Toprak, ser
maye, üretim ve sebep aracı olduğuna göre, toprak
sahibi olan kişiyi, aynı zamanda gelir sahibi yapmak
da bu yeni ele alınan kanunun asıl gayesi olmalıdır.
Toprak - İnsan münasebetlerinin en önemli nok
talarından birisi de, şüphesiz ki, insanlarla toprak
arasındaki hukuki ilişkinin, huzur ve itimat verici bir
teminata bağlanması ve dolayısıyla mülkiyet hakkı
nın düzen altına alınması zorunluluğudur. Bu temi
nat, Medeni Kanunumuzun çok önem verdiği tapu
sicili müessesesidir.
BAŞKAN — Efendim, teşekkür edereiz
Sayın
Savcı.
SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Tapula
manın esasını teşkil eden bu hususun da önemini be
lirtmeye lüzum görmüyorum. Toprak Reformu Tür
kiye'de işsizlik ve üretim davasında elbetteki önemli
bir yer işgal edecektir. Türkiye'de toprak darlığını
gidermenin yegâne yolu.
BAŞKAN — Sayın Savcı, çok rica
edeceğim;
üçüncü ihtarı hiç kimseye yapmadım efendim.
SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım, bağlıyorum.
Süratle sanayileşmeyi de ele alarak, zirai nüfu
sun azaltılması istikametinde Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının çalışmalarına hız
verilmesi
temennisiyle, Bütçenin Milletimize ve Devlet Baka
nımızın sevk ve idaresinde bulunan Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarlığına hayırlı ve uğurlu olmasını
diler, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın üyeler, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçesi üzerinde beş sayın üye konuşmuştur.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
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DEVLET BAKANI ENVER AKOVA
(Sivas
Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli üyeler;
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1979
yılı Bütçesi üzerinde grup sözcülerinin ve şahısları
adına görüş bildiren arkadaşlarımın fikirlerini anaesaslarıyla tespit etmiş bulunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakanım, sizin sürenize te
cavüz etmemek kayıt ve şartıyla bir ricada buluna
bilir miyim?
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Tabii.
BAŞKAN — Sayın Orhan Çalış'ın bir önergesi
vardı, size gönderdim; Malumatınız varmış. Oku
yup sürenizi almak istemiyorum izin verirseniz; ıttılanızda mıdır efendim? İsterseniz okuyayım süreni
ze dokunmadan; sizin takdirinize kalmış.
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Efendim, takdir sizindir; ama ben konuyu bi
liyorum.
BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim.
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Türkiye'de Toprak - Tarım Reformunun uy
gulanmasında, bilhassa bazı nedenlerin bilinmesinde
yarar var. Bunun birincisi, Toprak - Tarım Refor
munun uygulanmasında, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün işlemleri bitmeden Reformu uygula
maya sokmak ve başarıya ulaştırmak mümkün de
ğildir değerli senatörler: bu bir.
Sebepleri ise; il bazında reform bölgesi olarak
ilan edilen Urfa ilinde, bugüne kadar yapılan uygu
lamalardan dolayı başarıya ulaşıldığını söylemek de
kanaatimce mümkün değildir.
Sebebi ise, yapılan
çalışmalarda 1 milyon 700 bin dönüm arazinin, (Ge
rek Hazineden ve gerekse şahıslardan kamulaştırıl
ması yapılmak su r etiyle) yapılan dağıtımında, bu ra
kamın çok altında: yani 200 bin dönüme yakın bir
kısmının çiftçi ailelerine verildiğini söylüyoruz; fakat
mahkemelerde (Mahkemelere vatandaşlarımız müra
caat etmişlerdir) davaların bitirilmediği ve bugüne
kadar sonuç alınmadığını bilhassa söylemek isterim.
Değerli senatörler;
Yapılan tenkitlerden biri de; bugün, 5 Ocak 1978
tarihinden bugüne kadar sorumluluğu uhdemde bu
lunan Toprak ve Tarım R.eformu Müsteşarlığıyla il
gili yapılan çalışmaların bir senesinin günlerini, mev
simlerini arz etmek isterim.
5 Ocak'ta biz bu görevi almış bulunuyoruz. Ana
yasa Mahkemesi ise 1757 sayılı Yasayı iptal etmiş
bulunuyor. Tanıdığı süre 10 Mayıs 1978 tarihine ka278 —

